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बाग्मलान  
भाणूव  



अध्माम एक 

श्रीभंत बाऊ, गयीफ बाऊ  

एकदा दोन बाऊ शोते. 
तमांचे ळेत जलऱजलऱ शोते. 
 

भाकोव श्रीभंत शोता. 
पेलरक्व गयीफ शोता.  
पेलरक्व जेलढी अधधक भेशनत 
कयामचा तेलढा तो गयीफ शोत शोता.  



पेलरक्व एका ऩडक्मा घयात 
याशत शोता, जे जोयाच्मा लाऱ्माने 
शरत अवे. आणण ऩालवात 
गऱत अवे. ते घय तमारा 
भाकोवन ेददरे शोते.  

ऩण जवा जवा  भाकोव  श्रीभंत 
झारा तो अधधकाधधक स्लाथी शोत 
गेरा. एक ददलव तो म्शणारा, “भरा 
भाझं घय ऩयत ऩादशजे. भी तमात 
डुक्कयं ठेलेन.” 



पेलरक्वने भाकोवरा कागदाचा एक 
तुकडा दाखलरा. “मा कागदानुवाय 
शे घय भाझं आशे.” तो म्शणारा. 
“मालय तुझी वशी वुद्धा आशे.” 

“मा कागदारा काशी अथथ नाशी,” 
भाकोव ओयडरा.  “माफाफत इतय 
कोणारा भादशत नाशी. भी ळशयात 
जाईन. शा कागद फघून जज शे 
घय भरा याशण्मावाठी देतीर.”  
 



पेलरक्व घाफयरा शोता. 
कदाधचत भाकोवची गोष्ट 
खयी अवेर. भग तमाच्मा 
कुटंुफारा याशण्मावाठी 
कोणतीच जागा याशणाय 
नाशी.  
 

भग तमाने जजरा बेटण्माचा 
आणण तमारा कागद 
दाखलण्माचा ननणथम घेतरा. 



अध्माम  दवुया  
दोघांवाठी कांदे   

पेलरक्वने  आऩल्मा कुटंुफारा 
अच्छा म्शटरे. तमाच्मा 
फामकोने तमारा अन्न 
लळजलण्मावाठी एक बांड ं
आणण चाय कांदे ददरे. 
तमाच्माजलऱ एलढंच यादशरं 
शोतं. 
  

 

ळशयात ऩोशचण्मावाठी दोन 
ददलव रागत. ऩदशल्मा ददलळी 
अधंाय शोईऩमतं तो चाररा. 
भग तो एका ळेतकऱ्माच्मा 
घयी गेरा.  



“भरा थोड ंऩाणी लभऱेर 
का?” तमाने ळेतकऱ्मारा 
वलचायरे. “आणण यात्री 
झोऩण्मावाठी जागा?” 

“तुरा पक्त एक ग्राव 
ऩाणी लभऱेर. आणण तू 
भाझ्मा कुत्र्माफयोफय झोऩू 
ळकतो,” ळेतकयी म्शणारा. 



पेलरक्वने पाभथशाउवभध्मे 
ऩाम ठेलरा. जेलणाचे टेफर 
वलवलध ऩदाथांनी वजलरेरे 
शोते. नतथं ळेतकऱ्माची फामको 
खाण्मावाठी फवरी शोती.  

जेव्शा ळेतकयी आणण तमाची 
फामको जेलत शोते तेव्शा 
पेलरक्व आऩरे कांदे लळजलत 
शोता. “व्ला! ळेत्र्क्माची फामको 
म्शणारी. “काम वुगंध मेतोम. 
भरा एक कांदा ऩादशजे.” 
 



पेलरक्वने तमांच्मा ताटात एक कांदा 
ठेलरा. “भरा बाजरेल्मा भावाचा 
एक तुकडा लभऱू ळकतो का?” 
पेलरक्वने वलचायरे.  

"रारची लबकायी!" ळेतकऱ्माची 
फामको ओयडरी. “आम्शी तुरा 
ऩाणी आणण झोऩण्मावाठी जागा 
ददरी. ऩण तू तय अजून भागत 
आशेव. चर, अजून एक कांदा  

भरा दे.” 



पेलरक्वने  ळेतकऱ्माच्मा 
फामकोच्मा ताटात अजून एक 
कांदा ठेलरा. नतने तो खाल्रा. 
नतने अजून एक भाधगतरा. 
पेलरक्वने नतरा नतवया 
कांदाऩण ददरा. 

पेलरक्वने ळेलटचा उयरेरा 
कांदा खाल्रा. भग तो 
कुत्र्माच्मा कुळीतच ऩाम 
भुडऩून झोऩरा.  



यात्री पेलरक्वने एक  भोठा 
आलाज ऐकरा. “ओश, भी भयते 
आशे.”ळेतकऱ्माची फामको यडत 
शोती. “तमा लबकाऱ्माने भरा 
कांद्मातून वलऴ ददरे.” 

ळेतकऱ्माने  पेलरक्वरा आऩल्मा 
घयातून शाकरून ददरे. “भी 
ळशयात जाईन आणण उच्च 
न्मामाधधळारा जालून वांगेन.  
ते नक्की तुरा पाळीची लळषा 
देतीर,” ळेतकयी ओयडरा. 



अध्माम तीन 

 खेचयाची ळऩेटी 

पेलरक्व ळशयात 
न्मामाधीळारा ळोधामरा 
गेरा.तमाददलळी तमाने 
ळेतकयी आणण भाकोवरा 
घोड्मालरून जातांना ऩादशरं. 

पेलरक्वने एका भाणवारा फनघतरं.तमाचे 
खेचय धचखरात पवरे शोते. पेलरक्व 
खेच्रयाच्मा भागे गेरा. “भी तमाची ळेऩटी 
फपयलतो, तू तमारा ऩुढून ओढ आणण भी 
भागून धक्का देतो.”  
पेलरक्व तमा भाणवारा म्शणारा. 



"एक दोन तीन!" पेलरक्वने भोजरं. 
अयेये!खेचय कोयड्मा यस्तमालय 
ऩडरा. ऩण तमाची ळेऩटी 
पेलरक्वच्मा शातात आरी.  

“फघ शे तू काम केरं?” 
भाणूव ओयडरा. “आता भाझा 
खेचय काशी काभाचा नाशी.भी 
आता ळशयात जाईन आणण 
न्मामाधीळारा वगऱं वांगेन.” 



तो भाणूव धालू रागरा. 
“तुरा पाळीची लळषा 
शोईर,” तो पेलरक्वलय 
ओयडरा. 

“ते भरा केलऱ एकदाच पाळी देलू 
ळकतात.” पेलरक्व  स्लतःराच 
म्शणारा. “अथाथत एकच पाळी 
खूऩ शोते.” 



अध्माम 4 

ळशयात  

जेव्शा पेलरक्व ळशयात 
आरा,तेव्शा यात्र झारी शोती. 
तमाच्माजलऱ बाड्माने खोरी 
घ्मामरा ऩैवे नव्शते. म्शणून 
तो एका लबतंीलय चढून 
तमालय झोऩरा.  

ऩण  पेलरक्व शे वलवरून गेरा की तो 
लबतंीलय झोऩरा आशे. तो आऩल्मा 
झोऩेत लऱरा आणण ऩडरा..  
"लो ईईईईईईईई!"  म्शणून तो ओयडरा. 
तो एका झोऩरेल्मा घोड्मालय जालून 
ऩडरा. 



घोडडमाने झोऩरेल्मा 
कुत्र्मारा राथ 
भायरी. 

कुत्रा झोऩरेल्मा 
भांजयारा  चालरा. 



भांजयाने एका झोऩरेल्मा 
भाणवाचे नाक 
फोचकायरे. 

तो भाणूव जोयात ओयडरा. 
तमाने आऩल्मा ऩामाने लबतंीरा 
जोयात राथ भायरी.  



भग तमा भाणवाने आऩल्मा 
नाकाची आणण ऩंज्माची जखभ 
फनघतरी आणण, “तू तय भरा 
जलऱजलऱ भारूनच टाकरं.”  
 तो पेलरक्वलय ओयडरा. “भी शी 
गोष्ट न्मामाधीळारा जालून वांगेन.” 

पेलरक्वने आऩरे खांदे उडलरे. 
“ते भरा केलऱ एकदाच पावालय 
रटकलू ळकतात. तवे तय एक 
पाळीच खूऩ शोते,“ तो म्शणारा. 



अध्माम  ऩाचला  

न्मामाधीळ  

दवुऱ्मा ददलळी भाकोव 
न्मामारमात आधी फोररा. 
 

तमानंतय  पेलरक्वने 
न्मामाधीळारा  भाकोवच्मा   

दस्तऐलजाचा तुकडा 
दाखलरा. 
न्मामाधीळाने ननणथम ददरा ,  

"घय, पेलरक्वचे आशे.”  

न्मामाधीळाने पेलरक्वरा त्राव 
ददल्माफद्दर भाकोवने तमारा 
१००० वोन्माची नाणी 
द्मामरा वांधगतरे.  



पेलरक्वने लाकून न्मामाधीळाचे 
आबाय भानरे. न्मामाधीळाळी 
फोरण्मावाठी अजून तीन भाणवं 
लळल्रक शोती. ऩण आता  

पेलरक्वच्मा कुटंुफाकड ेघय आणण 
खाण्मावाठी ऩैवे शोते. 

जेव्शा ळेतकऱ्माने आऩरी कशाणी 
वंऩलरी, तेव्शा न्मामाधीळाने तमारा 
वलचायरे, “तुझ्मा फामकोचा भतृमू झारा 
का?” ळेतकयी म्शणारा, “भी इकड े
मेण्माच्मा घाईत शोतो तमाभुऱे भरा 
भादशत नाशी.” 



न्मामाधीळाच्मा चेशऱ्मालय एक श्स्भत 
शोते. “तुझी रारची ऩतनी भेरी नाशी. 
ऩण आता ती ऩयत खूऩ कांदे खाणाय 
नाशी.” 

न्मामाधीळाने पेलरक्वरा त्राव 
ददरा म्शणून तमारा ५०० वोन्माची 
नाणी द्मामरा वांधगतरे. 



ऩण दोन भाणवं अजून 
न्मामाधीळाळी फोरण्मावाठी थांफरे 
शोते. खेचयलाल्मा भाणवाने तमाची 
कशाणी वांधगतरी. 

न्मामाधीळारा शवू आरे.  

"पेलरक्वने  खेचयारा जखभी 
केरे आणण तमारा तमाची लळषा 
झारी ऩादशजे.” न्मामाधीळ 
म्शणारे, “पेलरक्व तमा खेचयारा 
ळेऩटी मेईऩमतं तमाच्माफयोफय 
ठेलेर.”  
 



“ऩण वय!” भाणूव म्शणारा. 
“तमा खेचयाची ळेऩटी ऩयत 
कधी लाढणाय नाशी.” 

न्मामाधीळ शवरे. “ओश?अवं 
आशे तय? भग पेलरक्व वाठी 
शी लळषा फयोफय आशे. भग 
तमारा जीलनबय खेचयाची 
देखबार कयाली रागेर.” 



 पेलरक्वरा त्राव ददल्माफद्दर 
तमा भाणवाने २५० वोन्माची 
नाणी द्माली अवे न्मामाधीळाने 
वांधगतरे.. 

पेलरक्वने लाकून न्मामाधीळारा 
नभस्काय केरा. आता तमाच्मा 
कुटंुफाजलऱ एक घय, १७५० 
वोन्माची नाणी आणण 
प्रलावावाठी एक खेचय शोते. 



ऩण फोचकायरेरे नाक आणण 
ऩंज्मारा जखभ झारेरा 
भाणूव अजून धचडरेरा शोता 
आणण ओयडत शोता. 

न्मामाधीळ म्शणारे की मा 
भाणवाची कशाणी वगळ्मात 
दःुखदामक आशे. “मा भाणवारा 
न्माम लभऱामरा ऩादशजे.” 
न्मामाधीळ म्शणारे.  



“तमा भाणवाने लबतंीलय उबं 
याशामरा ऩादशजे, भग तमा 
घोड्मालय उडी भायामरा ऩादशजे..  
 

भग घोडा कुत्र्मारा राथ भायेर. 



भग कुत्रा भांजयारा चालेर. भग भांजय पेलरक्वरा फोचकायेर.  



आणण  पेलरक्व लबतंीलय राथ भायेर.”  

तो भाणूव आऩल्मा एका 
चांगल्मा ऩामाने  उड्मा भारू 
रागरा. तमाचे नाक अजून रार 
झारे. 



“ऩण लबतं ऩडरी तय भी भरून 
जाईन. भी पेलरक्व वायखा नाशी. 
पेलरक्व एक  बाग्मलान भाणूव 
आशे. 

न्मामाधीळ म्शणारे, “जय तू 
उडी भायरी नाशी तय तुरा 
पेलरक्वरा ५० वोन्माची नाणी 
नुकवानबयऩाई म्शणून द्माली 
रागतीर.” 



भग पेलरक्व आऩल्मा 
खेचयालय फवून घयाकड े
ननघारा.नान्माभुऱे तमाचा 
णखवा खुऱखुऱत शोता.  
 

आणण तमा भाणवाचे ळब्द 
तमाच्मा कानात घुभत 
शोते.पेलरक्व खयोखयच एक 
बाग्मलान भाणूव शोता. 

वभाप्त 


